
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ขุดวางทอ คสล.หนองพรุตาก จํานวน 1 จุด ๆ 7 ทอน 51,500 หมูที่ 2 สวนโยธา
หมูที่ 2 ตําบลละอาย ตามรายละเอียดที่ ตําบลละอาย

อบต.กําหนด
2 บุกเบิกถนนหินผุ หมูที่ 2 กวาง 5 เมตร 240,000 หมูที่ 2 สวนโยธา

ตําบลละอาย จากหัวสะพาน ยาว 1,500 เมตร ตําบลละอาย
หมอถึงเขตหมูที่ 8 ต.ละอาย

3 บุกเบิกถนนหินผุ หมูที่ 3 กวาง 5 เมตร 429,000 หมูที่ 3 สวนโยธา
ตําบลละอาย จากที่ดิน ยาว 3,690 เมตร ตําบลละอาย
นายเอื้อม อุปลา ถึงที่ดิน
นายเกลื่อน บางโรย

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550

องคการบริหารสวนตําบลละอาย
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
    1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง
    1.1.1 จัดใหมีเสนทางคมนาคมขนสงที่ไดมาตรฐานเชื่อมโยงเปนเครือขายอยางทั่วถึงระหวางหมูบาน ตําบล อําเภอและจังหวัด



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 บุกเบิกถนนหินผุ หมูที่ 7 กวาง 4 เมตร 370,000 หมูที่ 7 สวนโยธา
ตําบลละอายจาก ถนน คสล. ยาว 1,000 เมตร ตําบลละอาย
ร.ร.บานโคกยางถึงถนน
ลาดยางสายมะนาวหวาน-

ปาพาด
5 บุกเบิกถนนหินคลุก หมูที่15 กวาง 4 เมตร 76,000 หมูที่ 15 สวนโยธา

ตําบลละอาย จากบาน ยาว 160 เมตร ตําบลละอาย
นายประวิง รักษาศรี ถึงที่ดิน
นางวรรณดี วงศพิพันธ

6 บุกเบิกถนน หมูที่ 16 กวาง 6 เมตร 84,000 หมูที่ 16 สวนโยธา
ตําบลละอาย จากสวนยาง ยาว 910 เมตร ตําบลละอาย

นายวรรณะ แสงศรี 
ถึงน้ําตกหนานเตย

7 กอสรางถนน คสล. กวาง 4 เมตร 450,000 หมูที่ 1 สวนโยธา
หมูที่ 1 ตําบลละอาย ยาว 260 เมตร ตําบลละอาย
เริ่มจากถนน คสล.
ปงบประมาณ 2549

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 5 กวาง   3 เมตร 480,000 หมูที่ 5 สวนโยธา
ต . ละอาย  สายบานนาย ยาว  370  เมตร ตําบลละอาย

เงิน  เทพศักดิ์ 
9 กอสรางถนน  คสล. หมูที่  6 กวาง  4 เมตร 450,000 หมูที่ 6 สวนโยธา

สายชองยูง ยาว  250  เมตร ตําบลละอาย

10 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 9 กวาง  4 เมตร 450,000 หมูที่  9 สวนโยธา
เชื่อมจากถนน คสล. ป ยาว   260  เมตร ตําบลละอาย 
งบประมาณ  2549 

11 ตอเติมทอเหลี่ยม  คสล. ตอเติมทอเหลี่ยมออก 199,000 หมูที่  13  สวนโยธา
และกอสราง คสล. หมูที่ 13 จากเดิม ยาว  2 เมตร ตําบลละอาย

และกอสราง  คสล. 
กวาง  4 เมตร  ยาว  

100  เมตร

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 กอสรางถนน คสล. หมูที่  14 กวาง  4 เมตร   450,000 หมูที่  14 สวนโยธา
สายประชาอุทิศ  2 ยาว  260  เมตร ตําบลละอาย

13 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 15 กวาง  4 เมตร 381,000 หมูที่ 15 สวนโยธา
เริ่มจากถนน คสล. ปงบ ยาว 220 เมตร ตําบลละอาย

ประมาณ   2549 
14 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 16 กวาง  3 เมตร 390,000 หมูที่ 16 สวนโยธา

เริ่มจากถนนลาดยางสาย ยาว  300  เมตร 
มะนาวหวาน - ปาพาด

15 กอสรางถนน คสล. หมูที่  17 กวาง 3 เมตร 325,000 หมูที่ 17 สวนโยธา
เริ่มจากสวนยางนายนิคม ยาว  250  เมตร 

 ปรีชา  
16 กอสรางถนน คสล. หมูที่7,11 กวาง 4 เมตร 1,000,000 หมูที่ 7,11 กองชาง

สายบานไสควนแจง- ยาว  480  เมตร ตําบลละอาย อบจ.นครศรีฯ
วัดเขาปอม

17 กอสรางถนน คสล. หมูที่12 กวาง 4 เมตร 1,000,000 หมูที่ 12 กองชาง
สายบานปลายระแนะถึง ยาว  480  เมตร ตําบลละอาย อบจ.นครศรีฯ

วัดปลายระแนะ

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปรับปรุงถนนหินคลุก กวาง 4 เมตร 170,000 หมูที่ 2 สวนโยธา
หมูที่ 2 ตําบลละอาย ยาว 1,500 เมตร ตําบลละอาย
จากบานนายพัน ปรีชา

ถึงบานนายเล็ก นนทฤทธ
2 ปรับปรุงถนนหินคลุก กวาง 4 เมตร 301,000 หมูที่ 4 สวนโยธา

หมูที่ 4 ตําบลละอาย ยาว 1,650 เมตร ตําบลละอาย
จากถนนสาย 4-3-2

ถึงสะพานนบหมูที่ 15
3 ปรับปรุงถนนหินคลุก กวาง 5 เมตร 218,000 หมูที่ 8 สวนโยธา

หมูที่ 8 ตําบลละอาย ยาว 350 เมตร ตําบลละอาย
จากถนนลาดยางสาย
มะนาวหวาน-ปาพาด

ถึงเขตหมูที่ 9

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
    1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนสง
    1.1.2 ซอมแซมบํารุงรักษาเสนทางคมนาคมขนสงที่มีอยูเดิมใหอยูในสภาพเรียบรอยใชการไดในทุกฤดูกาล



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ปรับปรุงถนนหินคลุก กวาง 5 เมตร 433,000 หมูที่ 10 สวนโยธา
หมูที่ 10 ตําบลละอาย ยาว 850 เมตร ตําบลละอาย
จากบานนายพล ราชมณี
ถึงสวนยางนางกิ่ง แวววงศ

5 ปรับปรุงถนนหินคลุก กวาง 4 เมตร 126,000 หมูที่ 11 สวนโยธา
หมูที่ 11 ตําบลละอาย ยาว 250 เมตร ตําบลละอาย

จากทางเขาวัดอินทรสุคนธฯ
ถึงบานนางอาลัย กระจางจบ

6 ปรับปรุงถนนหินคลุก กวาง  เมตร 471,000 หมูที่ 12 สวนโยธา
หมูที่ 12 ตําบลละอาย ยาว  เมตร ตําบลละอาย

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ จํานวน 30 จุด 114,000 หมูที่ 4 สวนโยธา
หมูที่ 4 ตําบลละอาย ระยะทางรวม 1,500 ม. ตําบลละอาย

2 ตอเติมประปาภูเขา ระยะทาง 1,000 ม. 63,700 หมูที่ 7 สวนโยธา
หมูที่ 7 ตําบลละอายเริ่ม ตําบลละอาย
จากบานนางจาง นพสกุล

3 ขุดลอกหวยปลากรอบ กวาง 4 เมตร 244,000 หมูที่ 8 สวนโยธา
หมูที่ 8 ตําบลละอาย ยาว 750 เมตร ตําบลละอาย
จากปากคลองเศลาถึง ลึก 2.50 เมตร
ที่ดินนางสงบ วุฒิพงศ

    1.2  แนวทางการพัฒนา  การสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ
    1.2.1 จัดใหมีสาธารณูปโภค / สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยใหทั่วถึงทุกหมูบาน 

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ขุดลอกคลองนาคอ กวาง 4 เมตร 97,000 หมูที่ 17 สวนโยธา
หมูที่ 17 ตําบลละอาย จาก ยาว 700 เมตร ตําบลละอาย
บานนายสมนึก รักษาวงศ ลึก 2 เมตร
ถึงบานนางกัน ไชยฤกษ

5 กอสรางศาลาประจําหมูบาน กวาง 10 เมตร 340,000 หมูที่ 11 สวนโยธา
หมูที่ 11 ตําบลละอาย ยาว 15 เมตร ตําบลละอาย

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตอเติมศาลาประจําหมูบาน ตอเติมดานหนากวาง 4 ม. 234,000 หมูที่ 13 สวนโยธา
หมูที่ 13 ตําบลละอาย ยาว 10 เมตร ดานขาง ตําบลละอาย

กวาง 4  ม. ยาว 14 ม.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
    1.2  แนวทางการพัฒนา  การสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ
    1.2.2 ซอมแซมบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีอยูเดิมใหพรอมบริการแกประชาชนอยางทั่วถึง

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สนับสนุนการดําเนินงาน สนับสนุนงบประมาณ 82,000 พื้นที่ สํานักงานปลัด
ของกลุมสงสริมอาชีพ แกกลุมอาชีพในพื้นที่ ต.ละอาย

ตําบลละอาย ตําบลละอาย
2 สนับสนุนการดําเนิน สนับสนุนงบประมาณ 50,000 พื้นที่ สํานักงานปลัด

กิจกรรมของกลุมสตรี แกกลุมสตรีในพื้นที่ ต.ละอาย
ตําบลละอาย ตําบลละอาย

3 จัดตั้งศูนยการเรียนรู จํานวน 1 ศูนย 20,000 พื้นที่ สํานักงานปลัด
เศรษฐกิจพอเพียง ต.ละอาย
ตําบลละอาย

4 อุดหนุนศูนยถายทอด สนับสนุนงบประมาณ 30,000 พื้นที่ สํานักงานปลัด
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร แกศูนยฯ ต.ละอาย

ตําบลละอาย

    2.1  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมอาชีพ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาใชจายในการดําเนิน สนับสนุนงบประมาณ 20,000 พื้นที่ สํานักงานปลัด
โครงการแกไขปญหาความ ในการดําเนินการตาม ต.ละอาย

ยากจนตําบลละอาย โครงการ
2 อุดหนุนศูนยสงเคราะห หมูบานละ 2,500 บาท 42,500 พื้นที่ สํานักงานปลัด

ราษฎรประจําหมูบาน จํานวน 17 หมูบาน ต.ละอาย
ตําบลละอาย

3 อุดหนุนกลุมสตรี ต.ละอาย อุดหนุนงบประมาณ 30,000 สนาม ร.ร. สํานักงานปลัด
ตามโครงการแขงขันกีฬา ในการดําเนินการตาม ละอายฯ ,
กลุมสตรีระดับตําบลและ โครงการ สนามหนาที่

ระดับอําเภอ ทําการอ.ฉวาง
4 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ 17 หมูบานๆละ5ราย 306,000 พื้นที่ สํานักงานปลัด

ผูสูงอายุ ตําบลละอาย รายละ300บาท/เดือน ต.ละอาย
5 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผูพิการในตําบลละอาย 120,000 พื้นที่ สํานักงานปลัด

คนพิการตําบลละอาย รายละ500บาท/เดือน ต.ละอาย

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข
    2.2  แนวทางการพัฒนา  การสวัสดิการสังคม

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดการแขงขันกีฬา จํานวน  1 ครั้ง 200,000 ร.ร.ละอาย สํานักงานปลัด
ละอายเกมสครั้งที่ 11 พิทยาฯ

2 สงนักกีฬาตัวแทน อบต. เสริมความสัมพันธ 50,000 พื้นที่ สํานักงานปลัด
เขารวมการแขงขันกับหนวย และสงเสริมกีฬาใน อําเภอฉวาง

งานอื่นหรือองคกรอื่น ประเภทตางๆ
3 จัดซื้อวัสดุกีฬา ซื้อวัสดุกีฬาสนับสนุน 55,000 หมู สํานักงานปลัด

กิจกรรมกีฬาหมูบาน บานใน
ตําบล
ละอาย

4 อุดหนุนมหาวิทยาลัย อุดหนุนงบประมาณใน 50,000 สนาม สํานักงานปลัด
ราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดการแขงขัน กีฬากลาง

ตามโครงการจัดการแขงขัน จ.นครศรีฯ
กีฬาแหงชาติ  ครั้งที่  36 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข
    2.3  แนวทางการพัฒนา  การกีฬาและนันทนาการ

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 อุดหนุนอําเภอฉวางตาม อุดหนุนงบประมาณ 10,000 ที่ทําการ สํานักงานปลัด
โครงการแขงขันกีฬา ในการดําเนินการตาม ปกครองอ.ฉวาง

หนวยงานประจําป  2550  โครงการ
6 อุดหนุนอําเภอฉวางตาม อุดหนุนงบประมาณ 5,000 ที่ทําการ สํานักงานปลัด

โครงการแขงขันกีฬา ในการดําเนินการตาม ปกครองอ.ฉวาง
ฟุตบอลมวลชนฉวางคัพ โครงการ

7 อุดหนุนอําเภอฉวางตาม อุดหนุนงบประมาณ 5,000 ที่ทําการ สํานักงานปลัด
โครงการแขงขันกีฬาเชื่อม ในการดําเนินการตาม ปกครองอ.ฉวาง
สัมพันธ อปท. ประจําป โครงการ

2550

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดงานมอบเกียรติบัตร จํานวน 1 ครั้ง 10,000 ศพด. สํานักงานปลัด
เด็กอนุบาล ทั้ง 6 ศูนย

2 จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 1 ครั้ง 30,000 ศพด. สํานักงานปลัด
ประจําป 2550 ทั้ง 6 ศูนย

3 จัดซื้อวัสดุการศึกษา สนับสนุนแกศูนยพัฒนา 10,000 ศพด. สํานักงานปลัด
เด็กเล็ก จํานวน 6 ศูนย ทั้ง 6 ศูนย

4 อุดหนุนโครงการ จํานวน 6 โรงเรียน 30,000 โรงเรียนใน สํานักงานปลัด
อาหารกลางวันแกโรงเรียน พื้นที่ ต.ละอาย

ในพื้นที่ตําบลละอาย
5 อุดหนุนศูนยการเรียน โตะเกาอี้และชั้นวาง 30,000 ศูนยการเรียน สํานักงานปลัด

ชุมชนตําบลละอายตาม หนังสือ รูชุมชน
โครงการจัดหาครุภัณฑ
สนับสนุนการศึกษา

    2.4  แนวทางการพัฒนา  การศึกษา
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 อุดหนุนโรงเรียน อุดหนุนงบประมาณ 50,000 โรงเรียน สํานักงานปลัด
บานโคกยางตามโครงการ ในการดําเนินการตาม บานโคกยาง
ปรับปรุงหองเรียนเปน โครงการ
หองเรียนตัวอยาง

7 อุดหนุนโรงเรียน อุดหนุนงบประมาณ 50,000 โรงเรียน สํานักงานปลัด
บานโคกยางตามโครงการ ในการดําเนินการตาม บานเศลาใต
ปรับปรุงหองเรียนเปน โครงการ
หองเรียนตัวอยาง

8 อุดหนุนโรงเรียนละอาย อุดหนุนงบประมาณ 50,000 โรงเรียน สํานักงานปลัด
พิทยานุสรณตามโครงการ ในการดําเนินการตาม ละอายพิทยาฯ
จัดทําหองเผยแพรผลงาน โครงการ

  นักเรียน
9 อุดหนุนโรงเรียน จํานวน 2 เครื่อง 50,000 โรงเรียนวัด สํานักงานปลัด

วัดมะปรางงามตามโครงการ มะปรางงาม
จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร
พัฒนาการเรียนการสอน

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 อุดหนุนโรงเรียน จํานวน 1 ชุด 50,000 โรงเรียน สํานักงานปลัด
บานสวนอายตามโครงการ บานสวนอาย
จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร
ชนิดพกพาพรอมCD-ROM

,VCDเนื้อหาการเรียนรู
ระดับ ป.1-ป.6

11 อุดหนุนโรงเรียนบาน ตามหลักสูตรที่ ร.ร.กําหนด 40,000 โรงเรียนบาน สํานักงานปลัด
ทอนวังปรางตามโครงการ ทอนวังปราง
สอนวิชาชีพในโรงเรียน

12 อุดหนุนศูนยเครือขาย อุดหนุนงบประมาณ 30,000 ศูนยเครือขาย สํานักงานปลัด
การศึกษาที่ 16ตามโครงการ ในการดําเนินการตาม การศึกษาที่16
จัดกิจกรรมเขาคายพักแรม โครงการ

ลูกเสือและเนตรนารี
13 อุดหนุนศูนยเครือขาย อุดหนุนงบประมาณ 38,000 ศูนยเครือขาย สํานักงานปลัด

การศึกษาที่ 16ตามโครงการ ในการดําเนินการตาม การศึกษาที่16
แขงขันกีฬานักเรียน โครงการ

ระดับอําเภอ

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 อุดหนุนศูนยเครือขาย อุดหนุนงบประมาณ 30,000 ศูนยเครือขาย สํานักงานปลัด
การศึกษาที่ 16ตามโครงการ ในการดําเนินการตาม การศึกษาที่16
แขงขันกีฬาภายในโรงเรียน โครงการ

15 ตอเติมหองน้ําหองสวมศูนย จํานวน 1 หอง 51,900 ศูนยเด็กกอน สํานักงานปลัด
อบรมเด็กกอนเกณฑวัด เรียนวัด

มะปรางงาม มะปรางงาม
16 ตอเติมหองเรียนศูนยพัฒนา จํานวน 1 หอง 125,500 ศพด. สํานักงานปลัด

เด็กเล็กบานเหนือคลอง ขนาดกวาง 6 เมตร เหนือคลองฯ
ประชาสรรค ยาว  8 เมตร

ตามแปลน อบต. กําหนด
17 ปรับปรุงหองเรียนศูนย จํานวน  1 หอง 54,900 ศพด. สํานักงานปลัด

พัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียน ขนาดกวาง 5.80 เมตร บานปาพาด
บานปาพาด ยาว  8.90 เมตร 

18 ปรับปรุงหองเรียนพัฒนา จํานวน  1 หอง 33,000 ศพด. สํานักงานปลัด
เด็กเล็กในโรงเรียนบาน กวาง 5 เมตร บานทอนวัง

ทอนวังปราง ยาว  8.80 เมตร ปราง

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สนับสนุนการจัดกิจกรรม สนับสนุนการจัดกิจกรรม 50,000 สอ.บานทอน สํานักงานปลัด
ของ อสม. ของ อสม. ในต.ละอาย วังปราง

สอ.บาน
มะปรางงาม
ตําบลละอาย

2 การจัดตั้งกลุมและบริการ จํานวน   2   กลุม 42,000 สอ.บาน สํานักงานปลัด
แพทยทางเลือกในชุมชน มะปรางงาม,

ทอนวังปราง
3 รณรงคปองกันและควบคุม รณรงค,ฉีดพนหมอกควัน 60,000 พื้นที่ตําบล สํานักงานปลัด

โรคไขเลือดออก และแจกทรายอะเบทแก ละอาย
ประชาชนใน ต.ละอาย

4 รณรงคปองกันและควบคุม ฉีดวัคซีนปองกันโรค 50,000 พื้นที่ตําบล สํานักงานปลัด
โรคพิษสุนัขบา พิษสุนัขบาและยาคุม ละอาย

กําเนิด

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมพัฒนาอาชีพ  การสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ การศึกษา การสาธารณสุข
    2.5  แนวทางการพัฒนา  การสาธารณสุข

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 รวมพลังสรางสุขภาพเพื่อ สงเสริมการออกกําลังกาย 30,000 พื้นที่ตําบล สํานักงานปลัด
มวลชนคนละอายแข็งแรง แกประชาชนใน ต.ละอาย ละอาย

6 อุดหนุนอําเภอฉวางตาม อุดหนุนงบประมาณ 30,000 อําเภอฉวาง สํานักงานปลัด
โครงการปองกันและแกไข ในการดําเนินการตาม

ปญหายาเสพติด โครงการ
7 อุดหนุนสถานีอนามัยบาน อุดหนุนงบประมาณ 10,000 สอ.บาน สํานักงานปลัด

มะปรางงามตามโครงการ ในการดําเนินการตาม มะปรางงาม
เฝาระวังโรคเบาหวานและ โครงการ
โรคความดันโลหิตสูง

8 อุดหนุนสถานีอนามัยบาน อุดหนุนงบประมาณ 5,000 สอ.บาน สํานักงานปลัด
มะปรางงามตามโครงการเฝา ในการดําเนินการตาม มะปรางงาม
ระวังโรคมะเร็งปากมดลูก โครงการ

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 อุดหนุนสถานีอนามัยบาน อุดหนุนงบประมาณ 25,000 สอ.บานทอน สํานักงานปลัด
ทอนวังปรางตามโครงการ ในการดําเนินการตาม วังปราง
แกไขปญหาภาวะโภชนา โครงการ

การแกเด็ก 0 - 5 ป 
10 อุดหนุนสถานีอนามัย อุดหนุนงบประมาณ 30,000 สอ.บาน สํานักงานปลัด

บานทอนวังปรางและ สอ. ในการดําเนินการตาม มะปรางงาม
บานมะปรางงามตามโครง โครงการ สอ.บาน
การฟนฟูสภาพผูปวยเรื้อรัง ทอนวังปราง
ผูพิการและผูดอยโอกาส 

11 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จ อุดหนุนงบประมาณ 42,000 รพ. สมเด็จ สํานักงานปลัด
พระยุพราชฉวางตามโครง ในการดําเนินการตาม พระยุพราช
การพัฒนาระบบบริการดูแล โครงการ ฉวาง 
รักษาผูติดเชื้อ ผูปายเอดส
อยางครบถวนและตอเนื่อง

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เสริมสรางความรูเกี่ยวกับ อบรมแกนนําหมูบาน 40,000 ตําบลละอาย สํานักงานปลัด
ประชาธิปไตยและการมี รวมทั้งประชาสัมพันธทาง
สวนรวมของประชาชน เสียงตามสายทั้ง17หมูบาน

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
    3.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน สรางความเสมอภาคประชาชนมีสิทิและเสรีภาพภายใตกรอบของกฎหมาย

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดเวทีประชาคมหมุบาน, หมูที่ 1-หมูที่ 17 30,000 ตําบลละอาย สํานักงานปลัด
ตําบลในตําบลละอาย

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิของประชาชน
    3.2  แนวทางการพัฒนา  สรางจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ฝกอบรม อปพร. จํานวน 1 รุน 10,000 ตําบลละอาย สํานักงานปลัด
ตําบลละอาย

2 จัดซื้อเครื่องรับสง ขนาด  5  วัตต 60,000 ตําบลละอาย สํานักงานปลัด
วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จํานวน  5  เครื่อง

3 ฝกอบรมอาสาสมัคร จํานวน 1 รุน 10,000 ตําบลละอาย สํานักงานปลัด
ดับไฟปาตําบลละอาย

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
    3.3  แนวทางการพัฒนา  จัดใหมีการควบคุม ปองกัน และรักษาความสงบเรียบรอยภายใน

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อถังดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด 36,000 ตําบลละอาย สํานักงานปลัด
จํานวน 20 ถัง

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
    3.4  แนวทางการพัฒนา  จัดใหมีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เฝาระวังปองกันสาธารณภัย ตลอดปงบประมาณ 2550 10,000 พื้นที่ สํานักงานปลัด
และรักษาความสงบเรียบรอย ตําบลละอาย

ในพื้นที่ตําบลละอาย
2 จัดซื้อวัสดุดับไฟปา จํานวน 2 ชุด 5,000 ตําบลละอาย สํานักงานปลัด

3 อุดหนุนสํานักงานปองกัน จํานวน 1 ครั้ง 60,000 ตําบลละอาย สํานักงานปลัด
และบรรเทาสาธารณภัย
จ.นครศรีฯตามโครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัย

4 คาใชจายในการปองกัน ปองกันและบรรเทา 60,000 พื้นที่ สํานักงานปลัด
และบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัยแกประชาชน ตําบลละอาย

5 คาใชจายในการชวยเหลือ ชวยเหลือและบรรเทา 60,000 พื้นที่ สํานักงานปลัด
และบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัยแกผูประสบภัย ตําบลละอาย
ความเดือดรอนของ ในพื้นที่ตําบลละอาย
ผูประสบภัยพิบัติ

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
    3.6  แนวทางการพัฒนา  จัดใหมีการควบคุม ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 หนึ่งคนหนึ่งฝน ปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่ 20,000 พื้นที่ สํานักงานปลัด
เพื่อปวงชนชาวไทย สีเขียวในพื้นที่ ต.ละอาย ตําบลละอาย

เนื่องในวโรกาสวันแม
แหงชาติ

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

5.ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
    5.7  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการปลูกตนไมหรือปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหทองถิ่น



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดงานและนิทรรศการ ตลอดปงบประมาณ2550 100,000 อบต.ละอาย สํานักงานปลัด
ตางๆซึ่งเปนวันสําคัญที่
ทางราชการกําหนด

2 จัดกิจกรรมสงเสริมศีลธรรม จํานวน 1 ครั้ง 30,000 วัดเขาปอม สํานักงานปลัด
และจริยธรรมวัดเขาปอม

3 สนับสนุนการจัดงาน จํานวน 1 ครั้ง 34,000 ม.1-ม.17 สํานักงานปลัด
ประเพณีสงกรานตและ
วันกตัญูของหมูบาน

4 สนับสนุนการจัดงาน จํานวน 1 ครั้ง 34,000 ม.1-ม.17 สํานักงานปลัด
ประเพณีวันสารทเดือนสิบ

ของหมูบาน
5 อุดหนุนอําเภอฉวาง จํานวน 1 ครั้ง 6,000 อําเภอฉวาง สํานักงานปลัด

ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
    6.3  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 อุดหนุนอําเภอฉวาง จํานวน 1 ครั้ง 2,000 อําเภอฉวาง สํานักงานปลัด
ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีผาขึ้นธาตุ

7 อุดหนุนอําเภอฉวาง จํานวน 1 ครั้ง 5,000 อําเภอฉวาง สํานักงานปลัด
ตามโครงการจัดอบรม

มารยาทไทย
8 อุดหนุนอําเภอฉวาง จํานวน 1 ครั้ง 2,000 อําเภอฉวาง สํานักงานปลัด

ตามโครงการสงเสริม
ศิลปนพื้นบาน

9 อุดหนุนหมูที่ 13 จํานวน 1 ครั้ง 10,000 หมูที่ 13 สํานักงานปลัด
ตําบลละอายตามโครงการ ต.ละอาย
จัดงานประเพณีเกาะเทวดา

ตาขาว
10 อุดหนุนหมูที่ 10 จํานวน 1 ครั้ง 10,000 หมูที่ 10 สํานักงานปลัด

ตําบลละอายตามโครงการ ต.ละอาย
จัดงานวันคืนสูเหยา

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 อุดหนุนหมูที่ 4 จํานวน 1 ครั้ง 10,000 หมูที่ 4 สํานักงานปลัด
ตําบลละอายตามโครงการ ต.ละอาย
จัดงานประเพณีวันกตัญู

12 อุดหนุนหมูที่ 12 จํานวน 1 ครั้ง 20,000 หมูที่ 12 สํานักงานปลัด
ตําบลละอายตามโครงการ ต.ละอาย

จัดงานประเพณี
วัดปลายระแนะ

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สนับสนุนทุนการศึกษาตอ จํานวน  8  ทุน 295,000 อบต.ละอาย สํานักงานปลัด
ระดับปริญญาตรี,โท แก
แกคณะผูบริหาร , ส.อบต.

พนักงานและลูกจาง

 7.ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารจัดการองคกร

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550
    7.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน  1  เครื่อง 50,000 อบต.ละอาย สวนโยธา

2 จัดเก็บขอมูล จปฐ. ทุกครัวเรือนใน ต.ละอาย 30,000 พื้นที่ สํานักงานปลัด
ตําบลละอาย

พ.ศ.2550

 7.ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารจัดการองคกร
    7.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบฐานขอมุล ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช เทคโนโลยีใหทันสมัยโครงสรางองคกรใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

พ.ศ.2549



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุน อบต.ฉวาง จํานวน  1  ครั้ง 5,000 อบต.ฉวาง สวนการคลัง
ตามโครงการอุดหนุน

คาใชจายในการอํานวยการ
ศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การซื้อหรือการจาง

ของ อบต.ระดับอําเภอ

    7.5  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนราชการอื่นๆใหมีประสิทธิภาพ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

 7.ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารจัดการองคกร






































































